
     

    

  



     

    

িঅভাদদয াঠকদদয কাদে থথদক থমফ প্রশ্ন ািআ তায িঈত্তয প্রদাদনয জনয 

িআন্সাযায ভযাগাজজন িঅভায াদথ  একজি জবজি থযকজিডিং কযায িজবভত 

ফযক্ত কদযদে। ফদেদয থফজ প্রশ্ন কযা দযদে ভুজরভদদয াদথ মদু্ধযত 

থদভুদয থফাভজযক জনাধাযণদক রক্ষ্যফস্তু কদয াভরায জযযাগত 

বফধতা জনদয। জফলযজি জফভ্রাজিয জাদর িঅচ্ছন্ন। িজধকন্তু ফতডভান ভদযয 

জজাদদ এিায গুরুত্ব  মৃ্পক্ততায কাযদন এ প্রদশ্নয িঈত্তদয কুযিঅন, 

ুন্নায িঅদরাদক এফিং যাুর (া), তাাঁয াাফী এফিং  যফজতডদত 

ভুজাজজদনদদয জজাদদয জফজবন্ন কভডন্থা থথদক িঅজভ এিআ প্রফন্ধজি জরখজে। 

একিআ াদথ িঅভযা ফতডভান ভদয জজাদদয ফাস্তফতািা থদখফ এফিং এদত 

পর যায জনয থকান দ্ধজতদত মুদ্ধ োজরদয থনযা দযকায তা থদখায 

থেষ্টা কযফ। 
 

এ ফযাাদয িংজিষ্ট ভািঅরা (জপক) গুদরায ায-িংদক্ষ্ িঅজভ তুদর 

ধযজে - 

 

স্করাযগণ দারুর াযদফয জনগনদক াভজযক এফিং থফাভজযক থরাক এ 

দু’বাদগ বাগ কদযদেন। াভজযক থরাকদদযদক রক্ষ্যফস্তু কদয াভরা কযা 

মাদফ কর স্করাযগন এিআ ফযাাদয একভত। িনযজদদক থফাভজযক 

থরাকজন এিআ ফযাাদয জজিরতায ৃজষ্ট কদযদে। 

নাযী এফিং জশুদদয িআচ্ছাকৃতবাদফ াভরায রক্ষ্যফস্তুদত জযণত কযা মাদফ 

না – এ ফযাাদয স্করাযগণ একভত। 

ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী এফিং দাদদয ফযাাদয জক দদক্ষ্ থনযা মায এ 

ফযাদয স্করাযগদণয ভদধয ভতাথডকয িঅদে। 

জকন্তু মজদ নাযী, ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী জকিংফা দাযা মজদ ভুজরভদদয জফদক্ষ্ 

মুদদ্ধ জক্তপ্রদযাগ কদয প্রতযক্ষ্বাদফ মুদ্ধ কদয, িথডননজতকবাদফ াাময 



     

    

কদয জকিংফা ভতাভত জ্ঞান কদয ফুজদ্ধজবজত্তক থকাদনা াাময প্রদান কদয- 

তদফ তাদদয িঈয াভরা কযা বফধ দয মায। 

াভজযক িঅয থফাভজযক থরাকজন মজদ একদে জভদ থাদক তদফ থখাদন 

াভরায ফযাাদয িনুভজত িঅদে মজদ নাযী, জশু,ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী 

জকিংফা দা জনত দত াদয। তদফ ভদন যাখদত দফ এ াভরা থমন 

াভজযক থরাকদদয াদথ মদুদ্ধয জনযযদতিআ য। 

ভুজরভদদয দ্বাযা মুদ্ধাফস্থায থকান থফাভজযক থরাক মজদ জনত য তদফ 

এয দাযবায ভুজরভদদয িঈয ফতডাদফ না। এয জনয ভুজরভদদয থকাদনা 

াজস্ত থদযা মাদফ না, তযায থকাদনা যক্তণ থদযা রাগদফ না, এফিং 

িঅল্লাহ য দৃজষ্টদত এখাদন ভুজরভদদয থকাদনা া থনিআ। 

মজদ িজনচ্ছাকৃতবাদফ জকিংফা মুদ্ধাফস্থায বুরফত কাদপযদদয াদথ 

ভুজরভ ভাযা মায তদফ থম ভুজরভযা  এ তযায াদথ িংজিষ্ট তাদদয 

এজনয থকাদনা া দফ না জকন্তু কাপপাযা িঅদায কযদত দফ। এিআ 

কাপপাযা থার দু’ভা াভ ারন কযা িথফা লাি জন জভকীনদক 

খাযাদনা। যক্তণ িঅদায কযদত দফ জকনা এ ফযাাদয ভতাথডকয 

যদযদে। 

থফাভজযক থরাকজন মজদ মদুদ্ধ ফন্দী য তদফ তাদদয তযা কযা িঈজেত না। 

কাদপযযা িঅভাদদয নীজতভারা িঅভাদদয জফরুদদ্ধ িঅভাদদয জফদদ থপরায 

জনয ফযফায কযদফ-িআরাভ এিআ ুদমাগ থদয না। 

িঅদরভগণ মখন জজাদদয পদতাযা জদদফন, থ থক্ষ্দে েরভান জজাদ 

জফদফেনা কদয ভুজরভদদয জফজযদক ফভয িগ্রাজধকায থদযা িঈজেত। 

 

থফাভজযক থরাকদদয তযায জনজলদ্ধতায ফযাাদয জনদে কদযকজি াজদ 

িঈদ্ধৃত কযা র : 

 



     

    

িঈভায (যা) ফণডনা কদযন থম, যাুর (া) নাযী এফিং জশুদদয তযা কযদত 

জনদলধ কদযদেন। ফুখাজয  ভুজরভ 

যাুরুল্লা(া) ফদরদেন, ‘ফৃদ্ধ, নাযী জকিংফা জশুদক তযা কদযানা। 

গ্রণদমাগয নদ  িঅফু দািঈদ কতৃডক ফজণডত 

যাুরুল্লা (া) মদুদ্ধয এক জনত ভজরাদক থদখদত থদরন এফিং ফরদরন 

‘থ থতা থমাদ্ধা নয’। িঅফু দািঈদ এফিং িঅর-াজকভ কতৃডক ফণডজত, ী। 
 

থমফ কাদপযযা ভুজরভদদয াদথ মুদ্ধাফস্থায িঅদে িঅভাদদয িঅদরভগণ 

তাদদযদক ‘ভুকাজতরা’ এফিং ‘গাযদয ভুকাজতরা’ জযবালা দদুিা ফযফায 

কদয িঅরাদা বাদগ বাগ কদয থাদকন  মায িনুফাদ কযদর দাাঁডায াভজযক 

িঅয থফাভজযক জনাধাযণ। কাদপযদদয নাযী এফিং জশুদদয 

িআচ্ছাকৃতবাদফ তযা কযা মাদফ না- এ ফযাাদয িঅদরভগদনয িআজভা িঅদে। 

 

তদফ এখাদন “িআচ্ছাকৃতবাদফ” এিআ ব্দজি ফযখযা কযা প্রদযাজন কাযণ 

এখাদন ফুঝায ঘািজত থাকায কাযদণ নানা ধযদণয জফভ্রাজিয জন্ম থনয থমিা 

িঅজদক িঅভযা োযাদ রক্ষ্য কযজে। এখাদন থমিা ফুঝাদনা দযদে তা 

দরা তযায জনয নাযী এফিং জশুদদয িঅরাদা কদয থফদে থনযা মাদফ না; 

নাযী এফিং জশু মদুদ্ধ ফজন্দ দর তাদদয তযা কযা িঈজেত নয এফিং 

মুদ্ধাফস্থায  মজদ তাদদয াভজযক ফাজনীদদয থথদক িঅরাদা কযা ম্ভফ 

য তদফ তা কযা িঈজেত। জকন্তু তায ভাদন এিআ না থম, ুরুল-নাযী-জশু 

ফািআ একদে জভদ থাকদর  তাদদয িঈয াভরা িআরাদভ জনজলদ্ধ। 

 

এিআ ধাযণা খুফিআ জফদজনক এফিং জজাদদয জনয ক্ষ্জতকয এফিং এিআ 

ফযাাদয তকড থাকা িতযি গুরুত্বুণড। ভুজরভদদয াদথ মুদ্ধযত 

কাদপযদদয ভাদঝ নাযী-জশু জভদ  িঅদে ফদর তাদদয িঈয াভরা কযা 

ফন্ধ কযা খুফিআ কজঠন কাজ মা ফতডভান জজাদদয ীভাদক খুফিআ িংকীণড কদয 



     

    

থপদর; একিআ  াদথ এবাদফ মুদ্ধ কযা িম্ভফ এফিং ত্রুদদয তুরনায 

ভুজরভযা িদনক িুজফধাজনক জযজস্থজতয ম্মুখীন দয  দড। 

ত্রুদক্ষ্য ফাজডঘয িঅক্রভণ এফিং তাদদয য িফদযাধ কযা ম্পদকড 

িঅদরভদদয িজবভতভু থদখদর িঅভযা জফলযজি মথামথবাদফ ফুঝদত 

ক্ষ্ভ ফ। 
 

ফাযাত নাভক মুদ্ধ দ্ধজতিঃ 

 

 যাুরুল্লা (া) এয ভদয ‘ফাযাত’ নাভক এক ধযদনয মদু্ধ দ্ধজত জের। 

এিা জের  যাদতয িন্ধকাদয ত্রুদক্ষ্য িঈয াভরা কযা। িঅক্রভণকাযীযা 

িতজকডতবাদফ ত্রুদদয ফাজডঘদয জকিংফা তাফুদত াভরা  কযত এফিং 

রডািআদয জরপ্ত ত। এ কাযদণ ঘদয জকিংফা তাফুদত িফস্থানযত নাযী-ুরুল- 

জশু জনজফডদদল জনত ত কাযণ এয ভাদঝ নাযী-ুরুল-জশু াথডকয কযা 

খুফিআ কজঠন। এখন, এ ধযদণয মুদ্ধ জক িআরাভ িনুদভাদন কদয? ‘ফাযাত’ 

মুদদ্ধ নাযী-জশুযা থম াভরায জকায দচ্ছ এ ফযাদয যাুরুল্লা(া) থক 

জজজ্ঞাা কযা দযজের। একজি জ ফণডনায যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

িঅরািআজ যাাল্লাভ ফদরন “তাযা তাদদযিআ িিবুডক্ত”। 

 

িথডাৎ তযায িনুভজতয ফযাাদয মুদ্ধযত ুরুলদদয িঈয থম হুকুভ তাদদয 

থক্ষ্দে িনরুূ। যাুরুল্লা (া) তাাঁয াাফীদদয এিআ ধযদনয মদুদ্ধয 

িনুভজত প্রদান কদযদেন থমখাদন ুদযা জযফাযিআ জনত দচ্ছ। 

ারাভা(যা) ফদরদেন 'িঅজভ জনদজ নযজি জযফাদযয কর থরাকদক তযা 

কদযজে।' ভু'জজভ িঅর-তাফাযাজন 

 



     

    

িআভাভ িঅভদদক ‘ফাযাত’ এয ফযাাদয জজজ্ঞাা কযা দযজের। জতজন 

ফদরন এফিং থযাভানদদয জফরুদদ্ধ ফাযাত োডা জক থকাদনা মুদ্ধ দযজের?’ 

িঅর-ভুগজন, িআফনু িঅর-কুদাভা 

 

িথডযৎ িআভাভ িঅভদ শুধু ফাযাত এয ভথডন কযদেন শুধু তািআ নয,জতজন 

িঅয ফরদেন থম ভুজরভযা থযাভানদদয জফরুদদ্ধ মদুদ্ধ  প্রায থম 

দ্ধজত  িফরম্বন কদযদে তা র ‘ফাযাত’। 

 

থম থদগুদরা িঅজ ভুজরভদদয াদথ মুদ্ধাফস্থায 

িঅদে  থখানকায  থকাদনা জনফহুর এরাকায থফাভা জনদক্ষ্ জকিংফা 

জফদফাযণ িঅয ‘ফাযাত’ এয ভাদঝ কামডত থকান াথডকয থনিআ। 

 

থমভজন বাদফ াাফাযা এফিং যফতডীদত তাাঁদদয িনুাযীদদয জনয নাযী-

ুরুল-জশু িঅরাদা কযদত না াযা দত্ত এিআ ‘ফাযাত’ মুদদ্ধয িনুভজত 

জের তদফ থকন িঅভযা কাদপযদদয (ভুজরভদদয াদথ মদু্ধযত) থদদয 

থকান জনফহুর এরাকায থফাভা জনদক্ষ্  জনজলদ্ধ কযফ? ‘ফাযাত’ এয 

ফযাাদয স্করাযগদণয িআজভা (ঐকযভত) থাকায জফলযজি িঅভযা িআভাভ 

িঅভদদয িঅদযকজি ফক্তফয থথদক জানদত াজয। 

 

িআভাভ িঅভদ ফদরন  িঅভযা এভন কাদযা কথা জাজননা জমজন ’ফাযাত’ থক 

জনরুৎাজত কদযদেন’। (িঅর-ভুগজন, িআফনু িঅর-কুদাভা) 

 

মুদদ্ধ ফযফহৃত জভনজাক (প্রােীন জভািআর) 

 

িঅভাদদয িঅদরােনায াদথ িংজিষ্ট িঅদযকজি িঈদাযণ দরা মদুদ্ধ ফযফহৃত 

জভনজাক (বাযী াথয জনদক্ষ্দয  মুদ্ধাস্ত্রজফদল) মা কাদপযদদয দয 



     

    

াভরায জনয ফযফহৃত ত। জযা ফনডনাকাযী িঅদরভগণ িঈদল্লখ কদযদেন 

থম যাুরুল্লা (া) তাজযদপ (তাজযদপ প্রেীয জদদয থঘযা েকীপ িঅক্রভদনয 

ভয) , জভনমাক ফযফায কদযজেদরন এফিং িঅভয িআফদন িঅ(যা) 

  জভদযয িঅদরক্সাজিযায  মুদদ্ধয ভয এিা ফযফায কদযন। গুরজতয 

জনজক্ষ্প্ত ফস্তু(ফড ফড াথয ফা িঅগুদনয থগারা জকিংফা িনয থকান ফস্তু) 

নগযীদত িঅঘাত াদন এফিং এদত নাযী-ুরুল জকিংফা জশুদদয িঅরাদা 

কযায থকাদনা ুদমাগ থাদক  না। ত্রুদদয জফদক্ষ্ এ ধযদনয গুরজত 

ফযফাদযয ফযাদয িআফদন রুদদয একজি ফাকয দ্বাযা াযভদভড থ াঁোদনা 

মায। 
 

ক। িআফদন রুদ ফদরন,  এিআ ফযাাদয িঅদরভগদণয  িআজভা িঅদে থম 

কাদপযদদয দুদগড গুরজত জদদয িঅক্রভন কযা বফধ মজদ তাদদয  ভাদঝ নাযী 

–জশু থাকুক জকিংফা না থাকুক। কাযণ িঅভাদদয জনকি দাজরর িঅদে 

থমখান থথদক জানদত াজয যাুর (া) তাজযদপ কাদপযদদয জফরুদদ্ধ 

গুরজত ফযফায কদযজেদরন।  জফদাযাত িঅর-ভুজতাজদ। 
 

খ। িআভাভ া’জপ ফদরন “ িঅভাদদয কাদে ফণডনা িঅদে থম  যাুরুল্লা(া) 

তাজযদপ গুরজত ফযফায কদযদেন। তািআ নাযী-জশু তাদদয াদথ িফস্থান 

কযদে ফদর িঅক্রভণ কযায ফযাাদয মজদ জনদলধাজ্ঞা থাকত তদফ যাুর 

(া) তা জানাদতন। তাজযদপয এিআ ফণডনা িনযানয ফণডনাগুদরা 

এখন  বাদরাবাদফ িংযজক্ষ্ত িঅদে মা যাুর (া) এয ুন্না এফিং 

জযা  থথদক কদরিআ জাদন। যাুরুল্লা(া) এয াাফাগণ এফিং তাাঁদদয 

িনুাযীযা িঅভাদদয িঅদগ থথদকিআ কাদপযদদয দুদগড িঅক্রভন কযদত 

এিা ফযফায কদযদেন। এযকভ থকান ফণডনা িঅভাদদয কাদে থনিআ মা প্রভাণ 

কদয থম তাাঁযা নাযী-জশু জকিংফা িনয থম থকিঈ মাদদয াধাযণত তযা কযা 



     

    

িঈজেত নয তাদদয িফস্থান কযায কাযদণ  গুরজত  জকিংফা  িনয থকান যকভ 

িস্ত্র জদদয নগয-দুগড িঅক্রভণ কযা ফন্ধ কদযদেন । িঅর-িঈম্ম 

 

গ। িআভাভ িঅর ভািঈযাযজদ ফদরনিঃ নাযী-জশুদদয তযায ফযাদয 

যাুরুল্লা(া) এয থম জনদলধাজ্ঞা যদযদে তা মদুদ্ধ ফন্দীদদয থক্ষ্দে প্রদযাগ 

দফ কাযন এযা মদুদ্ধ প্রাপ্ত ম্পদ(গনীভা, booty)। জকন্তু মখন এিআ নাযী-

জশু মুদ্ধযত এরাকায(মদুদ্ধয ভযদাদন)  িফস্থান কদয তদফ তাদদয 

ুরুলদদয াদথ তাদদয িঈদয াভরা কযা মাদফ কাযণ মদুদ্ধয ভযদাদন এ 

ধযদনয িঅক্রভণ িনুদভাজদত। তািআ প্রদযাজদন এিআ ধযদনয গুরজত 

থফাভজযক থরাকদদয থক্ষ্দে ফযফায কযা মাদফ ফদর িঅদরভগণ 

ফদরদেন। িআভাভ াজপ ফদরদেন থম মজদ ভুজরভযা দদুগডয জকিংফা য থথদক 

থফ দূযদত্ব িফস্থান কদয তদফ তাদদয শুধু দুদগডয প্রােীদয াথয জকিংফা 

িঅগুদনয থগারা জনদক্ষ্ কযা িঈজেত; কাদপযদদয ফাজডঘদযয িঈদয নয। 

তদফ, মজদ প্রােীদযয কাোকাজে েদর িঅদ তখন  তাদদয ফাজডঘদযয িঈয 

রক্ষ্য কদয জনদক্ষ্ কযা মাদফ। ‘ফাযাত’ এয ভত  এিআ গুরজতয ফযফাদযয 

থক্ষ্দে থফাভজযক থরাকদদয জীফন ক্ষ্জতয ম্মুখীন য। গুরজত থম 

থগারা জনদক্ষ্ কদয তা ুজনজদডষ্ট রক্ষ্যদবদী থকাদনা িস্ত্র না তািআ 

ভুজরভদদয াদথ মদু্ধযত জাজতভুদয দয থফাভা জফদফাযণ জকিংফা 

জনদক্ষ্ কযায াদথ এয থকাদনা াথডকয থনিআ। 

 

তািআ িঈদযাক্ত দুজি দাজরর থথদক এিা জযস্কায থম, ভুজরভদদয াদথ 

মুদ্ধযত থদদয জনাধাযদনয িঈয ভুজরভদদয থফাভা 

জফদফাযণ,  যািআদপর ফা ফন্দুক জকিংফা িনয থকাদনা িঈাদয াভরা কযা 

জাদযজ মজদ তা তাদদয থফাভজযক থরাকদদয ভৃতুযয কাযণ থাক না 

থকন। 
 



     

    

জজাদদক জনজিয কদয থদযায ঝুাঁজক 

 

রক্ষ্য কযদফন, ‘ত্রুযা িঅভাদদয াদথ থম িঅেযণ কযদফ িঅভযা থ 

িঅেযন কযফ’, এিআ ফযাাদয এখদনা িঅজভ থকান  দাজরর  িঈস্থান 

কজযজন। জিভা জফশ্ব ভুজরভদদয িঈয থম াভরা োজরদযদে এিআ দাজরর 

জনদয িঅদর তাদদয  জনাধাযদনয দক্ষ্ মাযা িঅজ তকড কযদে তাদদয 

কথা ফরায থকাদনা ুদমাগিআ থাকদফ না। ভূর দাজররগুদরায জদদক নজয 

থদযা গুরুত্বূণড থমগুদরায িঈয জবজত্ত কদয িঅভাদদয ভূরধাযায 

(ক্লাজকার, ুদফডয) িঅদরভগণ জজাদদয ফযাাদয পদতাযা  প্রদান 

কদযদেন তদফিআ িঅভযা ফুঝদত াযফ ফতডভান ভদযয িঅদরভদদয তুরনায 

থকন তাযা জবন্ন িঈিংাদয এদ িঈনীত দযজেদরন। 

 

ক। িআভাভ িঅফু জাকাজযযা িঅর িঅনাজয ফদরনিঃ কাদপযদদয দুগড 

িঅক্রভদণয িঈদেদয গুরজত ফযফায কযা মাদফ মজদ তা থফাভজযক 

থরাকদদয িঈয িঅঘাত াদন থমন তাযা জজাদদক থভদক  জদদত 

এদদয(দফাভজযক) ফযফায কযদত না াদয িথফা তাদদয(দফাভজযক) 

জদদয দুগড যক্ষ্ায েরোতুযী কযদত না াদয। িঅনা িঅর-ভাতাজরফ 

 

খ। িআভাভ নফফী ফদরন, থকান য জকিংফা দদুগড মজদ থকাদনা ভুজরভ, 

ভুজরভ মুদ্ধফন্দী, ফযফাযী, জকিংফা াজি েুজক্তফদ্ধ কাদপয থাদক জকিংফা 

িঈদয িঈজল্লজখতদদয থকাদনা দর থাদক তদফ থখাদন গুরজত জকিংফা িনুরূ 

থকাদনা জকেু জদদয জক িঅঘাত ানা মাদফ? জপকদয ভামাফভু এ ফযাদয 

কদযকজি ভত জদদযদে। 

 

প্রথভত, মজদ তাদদয িঅক্রভণ কযায প্রদযাজন না য তদফ এ ফযাাদয 

জক্তারী ভত দচ্ছ  িঅক্রভণ না কযা। তদফ, তা জনজলদ্ধ কযা য জন। এয 



     

    

কাযণ র িজফশ্বাীদদয ভদধয একজন ভুজরভ থাকায কাযদন থমন জজাদ 

থথদভ না মায। মজদ থকাদনা ক্ষ্য-ক্ষ্জতয িঅ্া থাদক িথফা তাদদয 

দুদগড  প্রদফদয িনয থকান িঈায না থাদক তদফ জনিঃদন্দদ  তাদদয িঈয 

িঅক্রভন কযা বফধ। 

ভাজাদফয জদ্বতীয ভত িনুমাযী থকান ধযদনয প্রদযাজনীযতা জফদফেনা 

কযায দযকায থনিআ। মজদ তাদদয িঅক্রভদনয পদর থকান ভুজরভ ভাযা 

মাযায িঅ্া থাদক তদফ তাদদয িঅক্রভন কযা িঈজেত দফ না, িঅয 

িঅ্া  না থাকদর  থখাদন দিুআজি ভত িঅদে। 

তৃতীয ভত মা িঅর-াজভর এয থরখক িঈদল্লখ কদযদেন তা র মজদ 

থখাদন ভুজরভদদয িংখযা তাদদয ভান য  তদফ তাদদয িঅক্রভন কযা 

িঅভাদদয িঈজেত দফ না। জকন্তু ভুজরভদদয িংখযা মজদ কভ য তদফ িঅভযা 

তাদদয িঅক্রভন কযদত াযফ, কাযণ থদক্ষ্দে জিংবাগ ক্ষ্জত 

ভুজরভদদয দফ না। 
 

এ ফযাাদয ভাজাদফয িফস্থান মা িঅর-ভুখতাায এ িঈদল্লখ কযা িঅদে 

তা র, তাদদয িঅক্রভন কযা বফধ মজদ থখানকায ভুজরভদদয ক্ষ্জত য, 

কাযণ িঅভাদদয দক্ষ্য ভুজরভদদয জফেতা থখানকায ভুজরভদদয থেদয 

থফজ। মজদ থকান ভুজরভ জনত য তদফ থ ীদ দফ। যাদাত িঅর-

তাজরজফন 

 

গ। িআভাভ িআফদন কুদাভা িঅর ভাক্বজদজ :'মজদ তাযা (ত্রুযা) মুদদ্ধ নাযী 

জশু ফা িনয কািঈদক তাদদয ঢার জদদফ ফযফায কদয তদফ থমাদ্ধাদদয 

ভাযায িঈদেদয তাদদয রক্ষ্য কদয িঅঘাত কযা বফধ। এয কাযণ যাূর 

(ািঃ) তাদদয ভদধয নাযী-জশু থাকা দে গুরজত ফযফায কদযজেদরন। 

এয কাযণ র, মজদ এিআ কাযদণ ভুজরভযা তাদদয িঅক্রভন না কদয তদফ 

তা জজাদদ ভযায ৃজষ্ট কযদফ। কাযণ, ত্রুযা মখনিআ ভুজরভদদয হুভজকয 



     

    

ম্মুখীন দফ তখনিআ তাযা এিআিাদক ঢার জদদফ ফযফায কযদফ। মদুদ্ধয 

ভদয থমদকাদনা ভহূুদতডিআ িঅঘাত কযা বফধ।মদু্ধ েরাকারীন ভদযয জনযিআ 

িদক্ষ্া কযদত দফ এভন থকাদনা কথা থনিআ। যাূর () িঅঘাত ানায 

ভয মুদ্ধ শুরু যায িদক্ষ্ায ফদ থাদকনজন। িঅর-ায িঅর-কাজফয 

 

িআভাভ িআফদন কুদাভা িঅর ভাক্বজদজ িঅয ফদরন, 'িঅরী িআফদন িঅজফ 

তাজরফ দত ফজণডত িঅদে থম, যাূর(ািঃ) িঅত-তািআদপয িজধফাীদদয 

জফরুদদ্ধ গুরজত ফযফায কদযজেদরন।ত্রুদক াজন জদদয বাজদয থদযায 

থক রজি একিআ ধাাঁদেয। মজদ তাদদয ভাদঝ ভুজরভ িজধফাী থাদক 

এফিং  একর থক র ফযফায না কদযিআ জযরাব কযা মায তদফ থগুদরা 

ফযফায না কযািআ িঈজেত দফ। কাযণ এদত িপ্রদযাজনীয যক্তাত দফ। 

জকন্তু মজদ এিআ থক র গুদরা োডা জযরাব কযা না মায থদক্ষ্দে একর 

থক র ফযফায কযা বফধ। কাযণ এগুদরাদক জনদলধ কযদর তা 

প্রকাযািদয জজাদদকিআ জনজিয কদয জদদফ।' িঅর-কাজপ 

 

জজাদ োজরদয মাযায ফযাাযজি থম িনযানয জফলযগুদরায থেদয থফী 

গুরুত্বূণড তা তুদর ধযায জনযিআ িঅভাদদয প্রাথজভক মুদগয িঅদরভদদয জকেু 

িঈদ্ধৃজত তুদর ধযা দরা। এয ভাধযদভ এ প্রভাজণত য থম, থম কর জফলয 

জজাদদক জনজিয কদয থদযায ঝুাঁজকয ম্মুখীন কদয তায ফজকেুিআ যজত 

দয মাদফ। িদনক িঅধুজনক িঅদরভযা জকেু িজযফতডনীয নীজতভারায 

িফতাযণা কদযদেন মা িনুযণ কযদত থগদর জজাদ প্রায িম্ভফ দয 

ডদফ জকিংফা ভুজরভদদয জফরুদদ্ধ মদুদ্ধ জরপ্ত নীজত বনজতকতাীন ত্রুদদয 

জফদক্ষ্ ভুজরভযা িুজফধাজনক িফস্থাদনয ভদুখাভুজখ দফ। 

 

জজাদদয ফযাাদয ফতডভানকাদরয ‘িঅদরভ’থদয জকেু জনদলধাজ্ঞা জনম্নরুিঃ 

 



     

    

যাজা ফা থপ্রজদিদ/যখ খজরপায জনদদড োডা জজাদ কযা মাদফ না। 

িঅত্মঘাতী াভরা বফধ না। 

িজফশ্বাী নাযী-জশুয ভৃতুযয কাযণ দত াদয এভন কর িজবমান 

িনফধ। 
 

প্রথভ জনদলধাজ্ঞাজিিআ জজাদ থাজভদয থদযায জনয মদথষ্ট। কাযণ 

ফতডভানকাদরয থকাদনা যাজা ফা যাষ্ট্রজত (মাযা জনদজযািআ ভুযতাদ) 

জজাদদয িনুভজত জদদফ না। তাযা শুধ ু থকর মুদদ্ধয িনুভজত জদদফ 

থমগুদরা তাদদয জনযাত্তা জদদফ এফিং তাদদয ফযজক্তগতবাদফ রাবফান 

কযদফ। িঅল্লাহ য যাস্তায, িআরাদভয িঈন্নজতয জনয জকিংফা ভুজরভদদয 

প্রজতযক্ষ্ায জনয মদুদ্ধয ফযাাদয তাযা খুফ একিা িঅগ্রী নয। ফাজক দুদিা 

জনদলধাজ্ঞা এখনকায ভুজাজদীনদদয জনয ম্ভাফয িজধকািং থক রদকিআ 

িনফধ কদয থদয। 
 

িআভান িআফনু রুদ ফদরন থম, নাযী-জশুয িঈজস্থজত জনজফডদদল ত্রুয দুদগড 

গুরজত ফযফায কযায ফযাাদয জপকাস্ত্রজফদদদয ভদধয িআজভা যদযদে। 

িআভাভ িঅর-াজপ ফদরন,' এিািআ ভুজরভদদয এফিং ভুাম্মাদ () এয 

াাজফদদয িনুৃত ন্থা জের। কাজপযদদয দুগড িঅক্রভদণয ফযাাদয এভন 

থকাদনা ফণডনা াযা মায না থমখাদন নাযী-জশু ফা িনয কাদযা জনত 

যা থঠকাদত গুরজত ফা এ ধযদনয িস্ত্র ফযফায কযা জনদলধ কযা দযদে। 

িআভাভ িঅভাদ ফদরদেন, ‘থযাভানদদয জফরুদদ্ধ মুদ্ধ ফাযাত োডা িঅয কী?' 

 

িজনচ্ছাকৃতবাদফ নাযী-জশু ভাযা থগদর কাজপযদদয বূজভ িঅক্রভদণয 

থক্ষ্দে যাূর () এয থক র এভনিআ জের। খুরাপাদয যাজজদন, িঈভািআয, 

িঅব্বাীয এফিং  িঅিআযুযফী খজরপা, থেিআদনয ভুজরভ এফিং ভাভরুকযা 



     

    

থযাভানদদয াদথ মদুদ্ধ এিআ থক র িফরম্বন কযত। িঈভাজনযা 

কাজপযদদয য-নগয িফদযাদধয ভয এিআ ন্থা কাদজ রাগাত। 

 

তাদর কীবাদফ িঅভযা ১৪০০ ফেদযয মদু্ধ থক র জানারা জদদয েুাঁদড 

থপদর িঅজদকয মুদগ জজাদদয নতুন জনযভ ফানাদত াজয? ভুজরভযা মা 

কদযজন তা দরা তাযা িআচ্ছাকৃতবাদফ ফা িঅত্মভডণ কযায য ফন্দী 

িফস্থায তাদদয তযা কদযজন। 

 

এিআ জফলদয জযস্কায ধাযণা যাখা এিআ মদুগ খুফিআ গুরুত্বূণড। কাযণ, 

থফাভজযক থরাদকয ভৃতুয থঠকাদত থগদর িদনক থক্ষ্দেিআ ম্ভাফয রদক্ষ্য 

িঅক্রভণ োরাদনা ফন্ধ দয মাদফ। িঅয শুধুভাে ুযজক্ষ্ত াভজযক রদক্ষ্য 

িঅক্রভণ কযািা িঅভাদদয ভুজাজদীন বািআদদয ভযায থপদর জদদফ। 

 

প্রভাণ িনুমাযী থম কর মুদ্ধ থক র বফধিঃ 

 

ভুজরভদদয াদথ মদুদ্ধ জরপ্ত থদভূদয ঘনফজতূণড এরাকায জফদফাযক 

ফযফায কযা বফধ। জফদফাযক দ্রদফযয প্রবাফ গুরজতয াদথ তুরনীয। 

গুরজত জদদয থোাঁডা জভািআরগুদরা জের প্রধানত াথয। এিআ াথদযয 

িঅঘাদত ফা এয জফজক্ষ্প্ত িিংদয িঅঘাদত ত্রুযা িঅক্রাি ত। 

কখদনা কখদনা গুরজতয জভািআর জাদফ দায দাদথড ূণড াে ফযফায 

কযা ত মা ত্রুদদয িঅগুদন ুজডদয ভাযত। জকেু িংখযক িঅদরভ 

জফদফাযক এয ফযফায থক ত্রুয জফরুদদ্ধ িঅগুদনয ফযফাদযয ভতুরয 

ফদরদেন, জকন্তু তা ুদযাুজয জঠক নয।  [১৪] িঅদরভযা এিআ দজরর 

ফযফায কযদেন থম যাুর() িঅগুন জদদয ত্রুদক াজস্ত থদযা জনদলধ 

কদযদেন। (ী) 

 



     

    

এিা তয থম জফদফাযক প্রেুয তা িঈৎন্ন কদয তদফ থফজযবাগ ভৃতুযিআ 

য থোডা াথদযয জফজক্ষ্প্ত িিং এফিং জফদফাযদনয কম্পদন। জফদফাযদণয 

তাদয পদর ফদেদয কভ িংখযক ভানুল তাত য। প্রায ফ 

জফদফাযদকয থক্ষ্দে একিআ ঘিনা ঘদি। ভৃতুযয কাযণ তা থাক জকিংফা 

থোডা াথদযয জফজক্ষ্প্ত িিং থাক িঅিআনগত জদক থথদক জফদফাযক এয 

ফযফায গুরজত ফযফাদযয িনুরূ। 

 

জফজবন্ন িাদযাদন িঅদেযাস্ত্র ফযাফাদযয িনুভজত যদযদে থমভনিা ভুম্বািআ 

াভরায ফযফায কযা দযজের াধাযণ জনগনদক রক্ষ্য কদয। এজি িঈদয 

িঅদরাজেত ফাযাত থক দরয িনুরু। থম গুজর কযদফ থ বীদডয ভদধয 

এদরাাতাজড বাদফ গুজর কযদত াযদফ তদফ রক্ষ্য মজদ জযস্কায থাদক 

িফযিআ তাদক নাযী এফিং জশু তযা এজডদয থমদত দফ। 

জনফহুর স্থান গুদরাদত জফলাক্ত গযা জকিংফা যাাযজনক দাথড এফিং 

ফাদযারজজকার িস্ত্র ফযফাদযয িনদুভাদন যদযদে এফিং ত্রুয জফরুদদ্ধ 

ফযাক কামডকাজযতায জফদফেনায এদদয ফযফাদযয দক্ষ্ থজায ভথডন 

থদযা দযদে। 

 

এিআ ধযদনয িস্ত্র ফযফাদযয গুরুত্ব এফিং িনুদভাদনদমাগযতায িঈয জবজত্ত 

কদয  ূফডফতডী িঅদরভগণযা মা ফদরদেনিঃ 

 

ানাপী ভামাদফয ভতিঃ 

 

িআভাভ িঅর-াযখাজ ায-িঅর-াযযার কাজফয থথদক ভুাম্মদ িআফন 

িঅর-াান এয একজি িঈদ্ধৃজত থদনিঃ িঅগুন জদদয িজফশ্বাীদদয বফন 

ুজডদয থপরা,তাদদযদক াজন জদদয বাজদয থদযা,তাদদয াজনদত যক্ত 

ফজডয এফিং জফল জভাদনা মতক্ষ্ন মডি না াজন দূজলত দচ্ছ -এফ 



     

    

ভুজরভদদয জনয িনুদভাজদত। কাযণ িঅল্লা িঅভাদদয িঅদদ কদযদেন 

তাদদয কাফু কযদত এফিং তাদদয জক্তভত্তাদক িকামডকয কদয জদদত । 

এমাফৎ মদুদ্ধয মত গুদরা থক দরয কথা ফরা র এয ফ গুদরািআ তাদদয 

থক দুফডর কদয তুরদফ এফিং এয পদর িঅল্লায িঅদদ াজরত দফ এফিং 

িঅল্লা থক িভানয কযা দফনা। এিআ ফ থক র ত্রুদক ক্ষ্জতগ্রস্ত কযদফ 

এফিং এগুদরা র ুযস্কায প্রাজপ্তয একিা িঈায। 

 

িঅল্লাহ  ফদরন, ' তাদদয এভন দদক্ষ্ মা কাদপযদদয ভদন থক্রাদধয কাযণ 

য িঅয ত্রুদদয ক্ষ্ থথদক তাযা মা জকেু প্রাপ্ত য-তায প্রদতযকজিয 

জযফদতড তাদদয জনয জরজখত দয থনক িঅভর।'[৯:১২০] 

 

থকাদনা ভুজরভ ফজন্দ , াজি েুজক্তদত িঅফদ্ধ থকাদনা জাজতয নাগজযক, 

নাযী-জশু-ফৃদ্ধ থকিঈ িঅদে এিা জানা থাকায দয িঈদয ফজণডত থকাদনা 

দ্ধজতিআ জনজলদ্ধ দয মায না। কাযণ এদক্ষ্দে একিআ াদথ তাদদয ক্ষ্য-

ক্ষ্জত এডাদনা এফিং কাজপযদদয িফদজভত কযায জনদদড ারন কযা ম্ভফ 

নয। িঅয মা এডাদনা ম্ভফ নয তা ভাপ কদয থদযা দফ। 

 

ভাজরজক ভামাদফয ভতিঃ 

 

িআভাভ িআফনু পাযহুন ফদরন, 'ত্রুদক কর িঈাদয থভাকাজফরা কযদত 

দফ।  তাদদয থথদক ক্ষ্জতয িঅ্া থাকদর মজদ িনয থকাদনা িঈায না 

থাদক তদফ  িঅগুন জদদয দর থভাকাজফরা কযদত দফ। তাদদয থথদক 

ক্ষ্জতয িঅ্া না থাকদর থদক্ষ্দে দুজি ভত যদযদে। তদফ থবতদয 

ভুজরভযা থাকদর তাদদয জাাজ এফিং দুগড গুরজত জদদয িঅঘাত কযা 

িঅভাদদয জনয বফধ।এফিং এ ফযাাদয তদকডয থকাদনা িফকা থনিআ। 

(তাফজযাত িঅর-হুকাভ) 



     

    

 

িআভাভ িঅর-খাযজ ফদরন, ' িঅভাদদয দাযাত গ্রণ না কযদর ম্ভাফয 

কর িঈাদয ত্রুয থভাকাজফরা কযা বফধ। তাদদয াজন যফযা িঅিদক 

জদদয তৃষ্ণায থভদয থপরা, াজনয থতাদড িুজফদয থদযা, তদরাযায, েুজয 

জদদয িঅঘাত কদয জকিংফা গুরজত এফিং িনযানয িস্ত্র জদদয থভদয থপরা 

বফধ।' (ায খাজরর) 

 

াদপযী ভামাদফয ভতিঃ 

 

িআভাভ িঅর-াপ'িই ফদরন, 'ত্রুক্ষ্ াাড, দুগড, জগজযখাত, জকিংফা 

কাাঁিামুক্ত গাদেয জনদে ফা িনয থকাদনা িঅশ্রয গ্রণ কযদর তাদদয গুরজত, 

িঅগুন, জফদে, া এফিং ক্ষ্জতকাযক ফজকেু জদদযিআ িঅঘাত কযা বফধ। 

তাদদয িুজফদয ভাযায িঈদেদয ফা কাদায িঅিদক থপরায িঈদেদয াজনয 

থরাদত বাজদয থদযা বফধ। থখাদন নাযী-জশু ফা ধভডীয মাজদকযা 

থাকুক ফা না থাকুক এদত জকেু িঅদ মায না। কাযণ, থিআ বূজভ িআরাভ 

দ্বাযা ুযজক্ষ্ত নয ফা িআরাদভয াদথ থকাদনা েুজক্তদত িঅফদ্ধ নয। তাদদয 

পদরয গাে এফিং িনযানয ফৃক্ষ্, ফাজডঘয এফিং তাদদয ভাজরকানাধীন জড 

থমদকাদনা ফস্তুিআ ধ্বিং কযা িনদুভাজদত। (িঅর-িঈম্ম) 

 

িআভাভ িঅর ভাযাজদডিঃ যাূর(ািঃ) ভক্কা জফজদযয য িঅত-তািআপ 

িফদযাধ কযায ভয গুরজত ফযফায কদযজেদরন। ত্রুদদয িতকড 

িফস্থায তাদদয িঈয(তাযা থম কর য ফা গ্রাদভ থাদক) িতজকডদত 

াভরা কযায িনুভজত িঅদে থমভনিা যাূর(ািঃ) কদযজেদরন ফাজনযার 

ভুস্তারাকদদয জফরুদদ্ধ। ত্রুদদয িঈয যাদতয থফরায াভরা কযা, তাদদয 

ফাজডঘয জ্বাজরদয থদযা, তাদদয জদদক িঅগুন জনদক্ষ্ কযা,া এফিং জফো 

জনদক্ষ্ কযা বফধ। তাদদযদক জবতদয থযদখ তাদদয ফাজড ঘয ধ্বিং কদয 



     

    

থপরা, াজনয থতাদড বাজদয থদযা,তাদদয াজনয যফযা ফন্ধ কদয 

থদযা, এফিং মা মা তাদদয ধ্বিংদয কাযণ দত াদয তায ফিআ কযায 

িনুভজত যদযদে। তাদদয িঈয ধ্বিংমজ্ঞ োজরদয থমদত দফ এদত যত 

তাদদয নাযী  জশুদদয ভৃতুয দত াদয তদফ শুধু এ থথদক জফযত থাকদত 

জগদয িথডাৎ শুধুভাে এিআ কাযদণ তাদদয িঈয িঅক্রভণ োরাদনা ফন্ধ কযা 

মাদফনা। 
 

এয কাযণ র যাূর(ািঃ) নাযী এফিং জশুদদয কাযদণ ফজন ভুস্তারাক 

িথফা িঅর-তাদযপ এয িঈয িঅক্রভণ জযোরান ফন্ধ যাদখনজন। তদফ 

যাূর(ািঃ) নাযী এফিং জশুদদয থক িআচ্ছাকৃত বাদফ তযায কযায জনদদড 

থদনজন। নাযী এফিং জশুদদয গজণভদতয ভার জদদফ াযা থগদর তযা 

কযা মাদফনা। শুধুভাে মখন তাযা দারুর-াযদফ ফফা কযদফ তখন 

তাদদয জদদক রক্ষ্য কদয িঅক্রভণ কযা ারার এফিং তাদদয থক্ষ্দে 

ুরুলদদয ভদতা একিআ জনযভ প্রদমাজয দফ।  (িঅর-ার িঅর-কাজফয) 

 

াম্বরী ভামাদফয ভতিঃ 

 

িআভাভ িঅর-ফাহুজত ফদরন, তাদদযদক (কাজপযদদয) িঅগুন, া, জফদে, 

গুরজত জদদয িঅঘাত কযা, ুডঙ্গ থধাাঁযায ূণড কযা, ফনযায থতাদড িুজফদয 

থদযা এফিং তাদদয দুগড  ফাজডঘয ধ্বিং কযা বফধ। তদফ িঅগুন ফযফায 

না কদযিআ তাদদয াযাদনা থগদর িঅগুন ফযফায থথদক জফযত থাকা িঈজেত। 

(কাপ িঅর- জক্বনা) 

 

িআভাভ িঅর-াকাজন ফদরন, িঅল্লা িজফশ্বাীদদয তযা কযায িঅদদ 

জদদযদেন এফিং এয জনয থকান দ্ধজত ুজনজদডষ্ট কদয থদনজন। জক কযা মাদফ 

িঅয জক কযা মাদফনা এিআ জফলদয িঅল্লা িঅভাদদয থকান িঅদদ থদনজন। 



     

    

ুতযািং তাদদয থক থম থকান িঈাদয তযা কযদত থকান যকভ ফাধা থনিআ 

থিা গুজরয ভাধযদভ থাক েুজযকাঘাদত থাক,াজনদত িুজফদয থাক, তাদদয 

বফন গুদরা তাদদয িঈয ধজদয জদদয থাক  জকিংফা তাদদয থক িঈাঁেু স্থান 

থথদক থপদর জদদয থাক না থকন। (িঅর াযর িঅর-জাযযায) 

 

িঅদরভদদয এিআ ফক্তফযগুদরা থথদক থদখা মাদচ্ছ জফল প্রদযাগ ফা ভানুল 

তযায িনযানয দ্ধজত গুদরা থম কর িজফশ্বাীযা িঅভাদদয াদথ মদুদ্ধ 

জরপ্ত িঅদে তাদদয জফরুদদ্ধ ফযফায কযা মাদফ। এয াাাজ তাদদয 

ফক্তফযগুদরাদত িঅদযা িদনক িিজনডজত তাৎমড যদযদে মা থথদক 

একজন জফশ্বাী রাবফান দত াদয। 

 

ভুজাজদীনদদয িঈজেত ভুজরভদদয াদথ মদুদ্ধ জরপ্ত থদগুদরা জফদল কদয 

মাযা থনতৃত্ব জদদচ্ছ থমভন- িআিঈ এ িআ, জিদিন এফিং ফ্রান্স প্রবৃজতদক রক্ষ্য 

কদয জফদফাযক, জফল, িঅদেযাস্ত্র এফিং িনযানয কর িঈাদয িঅক্রভণ 

োরাদনা এফিং তাদদয দফডাচ্চ ক্ষ্জত কযা। িঅভাদদয এিআ ভদয িঅল্লাহ য 

িআফাদাত কযায এজি একজি িনযতভ থশ্রষ্ঠ িঈায। 


